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ИКТ за работа: дигитални умения на работното място
/Доклад на Европейската комисия, май 2017/

• 7 800 работни места 

• Германия, Финландия, Обединеното кралство, 

Португалия, Швеция и Словакия

• 4 295 345 работни места в шестте държави като цяло

• 13 803 113 работни места в целия Европейски съюз
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ИКТ за работа: дигитални умения на работното място
/Доклад на Европейската комисия, май 2017/

• 38% от предприятията съобщават, че липсата на дигиталните умения 

оказва влияние върху тяхното представяне. Загубата на 

производителност (46%) и намаляването на броя на клиентите (43%) 

са основните отрицателни въздействия.

• 15% от компаниите отчитат, че служителите не притежават дигитални 

умения

• 88% от фирмите не са предприели никакви действия за справяне с 

липсата на дигитални умения на своите служители

  

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и 

обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на 

професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ от Програма 

„Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор 

„Професионално образование и обучение“. 

 

 



По-добри умения, по-добри работни места, по-добър живот
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РАЗБИРАНЕ - Рискове и възможности в цифровия свят: 

променящата се ситуация на нуждите от умения

• Какво е най-важното въздействие от цифровизацията във вашата 

страна? Има ли големи различия между различните сектори или 

региони? До каква степен сегашните умения на населението отговарят 

на новите изисквания?

• Какви умения ще трябват на хората, за да са устойчиви в променящата 

се икономика, активно да се ангажират с демократичните процеси и да 

се държат като критични потребители и активни производители на 

информация и медийно съдържание?

• Каква роля трябва да играят политиките в областта на образованието, 

обучението и развитието на уменията, за да се възползват от 

възможностите на цифровизацията и да отговорят на нейните 

предизвикателства, особено за най-уязвимите членове на обществото? 

Каква роля трябва да играят публичният и частният сектор за 

посрещане на тези предизвикателства?
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ПЛАНИРАНЕ – Преосмисляне на политиките в областта 

на образованието и обучението през целия живот 

• Какви политики прилага вашето правителство, за постигне на 

правилния баланс между формалните и „натоварените“" системи за 

образование и обучение и „ученето през целия живот“, където хората 

могат да се учат във всяка възраст и в различен контекст?

• Какви политики могат да помогнат за подготовката на хората с умения 

от „21-ви век“, включително цифрови умения?

• Какви са основните препятствия пред прилагането на ученето през 

целия живот и какви решения е разработило правителството ви, за да 

се справи с тях?

• Как правителството ви насърчава използването на цифрови 

технологии, за да направи обучението по-гъвкаво и отговарящо на 

новите потребности?
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ПРИЛАГАНЕ – Към по-добри политики за умения за 

утрешния свят

• Трябва ли ученето през целия живот да изисква нов подход за 

финансиране на образованието и изграждане на уменията,, какви 

възможности съществуват и кой трябва да инвестира?

• Как си взаимодействат правителствата и социалните партньори за 

укрепване на ученето през целия живот и за премахване на пречките за 

по-нататъшно обучение, особено за насърчаване на универсален 

достъп до основни умения за населението и малцинствените групи в 

неравностойно положение?

• Какви системи на управление биха могли по-добре да включат всички 

ключови участници, за да се справят с дигиталните умения, например, 

признаването на неформалното развитите умения през жизнения 

цикъл?
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Училища партньори

• Schools Cluster of D. Afonso Henriques (Guimarães)

• Schools Cluster of Ponte de Lima

• Schools Cluster of Vialonga (Vila Franca de Xira)

• Coimbra School of Music

• Porto School of Music

• Soares dos Reis School of Arts (Porto)

• Skills Summit 2018 logo created by a student of Soares dos Reis School of 

Arts
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Трансформация. Комуникация. Взаимодействие.
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Obrigado pela sua atenção!
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